ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด
อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวทีน
่ ้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความวา พื้นทีภ
่ ายในแนวที่นา้ํ ทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
จนถึงแนวที่นา้ํ ทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของ
จังหวัดพังงา ดังตอไปนี้ ตามแผนที่ทายประกาศนี้ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาอาวพังงา
ในทองที่ตาํ บลกระโสม ตําบลกะไหล ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกัว่ ทุง ตําบลเกาะปนหยี อําเภอ
เมืองพังงา และตําบลเกาะยาวนอย ตําบลเกาะยาวใหญ กิ่งอําเภอเกาะยาว อําเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ
จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจังหวัดพังงา

๒
(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
เขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต
ดานเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุย
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
(๔) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
เขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุน ทําการประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๖ บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ ๑ เขตพืน้ ที่อนุรักษแหลงหญาทะเลและแนวปะการัง ไดแก
(๑) พื้นที่นา นน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝง ทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง
ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี ตั้งแตหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนจดปากอาวเวะ
ที่ดานใตของเกาะพระทอง เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดปากอาวเวะอีกฝงหนึ่ง
ที่ดานเหนือของเกาะคอเขา ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา และแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก
ของเกาะคอเขา ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเลจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล
เกาะคอเขากับตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓
(๒) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝง ทะเลบริเวณแหลมหัวกรังนอย ตําบล
บางมวง อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๓ บานบางหมอ จนสุดเขตหมูที่ ๗ บานบางสักเหนือ ออกไป
ในทะเลจนจดแนวเขตพื้นทีค่ ุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕
(๓) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝง ทะเลบริเวณแหลมหัวกรังใหญ ตําบล
คึกคัก อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๒ บานเขาบา จนจดปากคลองพรุไทรดานใต ออกไปในทะเล
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕
(๔) พื้นที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝง ทะเลดานตะวันตก ตั้งแตปลายแหลม
อาวขาม ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จนจดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป - หาดทายเหมือง
ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก
(๕) พืน้ ที่นา นน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเล ตั้งแตหมูที่ ๗ บานทานุน (๑)
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุง จนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกกลอยกับตําบล
หลอยูง อําเภอตะกั่วทุง ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต
(๖) พื้นที่นานน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติ
ทางธรรมชาติรอบเกาะกูดูใหญ ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ
๓,๐๐๐ เมตร

๓
(๗) พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณ ดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมเหีย ตําบลเกาะยาวใหญ
อําเภอเกาะยาว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดกับเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณ
เขตหมูที่ ๒ บานกลาง ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณเขต
หมูที่ ๒ บานกลาง ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร แนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ ตั้งแตหมูท ี่ ๒ บานกลาง
ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ไปตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวนอยจนจดปลายแหลม
สนงาม ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว และเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมสนงามจนจดกับ
เสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทาง
ทิศตะวันออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง ตําบลเกาะยาวใหญ
อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวทีน่ ้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ดานตะวันออกของเกาะยาวใหญ ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ตั้งแตปากคลองหินกอง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวใหญจนจดปลายแหลมเหีย
ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว
(๘) พื้นที่นา นน้ําทะเลที่วัดจากแนวทีน่ ้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ตั้งแตหมูที่ ๑ บานโละโปะนอย ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล
จนสุดเขตหมูที่ ๑ บานโละโปะใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐
เมตร
(๙) พื้นที่นา นน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงต่าํ สุดตามปกติ
ทางธรรมชาติรอบเกาะชองลัดใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐
เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๒ เขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพืน้ ที่ปาชายเลน ไดแก
(๑) พื้นที่ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตพืน้ ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานเหนือซึ่งเปน
เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง
ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลคุระ ตําบลแมนางขาว ตําบลบางวัน อําเภอ
คุระบุรี และตําบลบางนายสี ตําบลโคกเคียน ตําบลตะกัว่ ปา อําเภอตะกั่วปา
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสีกับ
ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา

๔
ดานตะวันตก
จดแนวชายฝงทะเล ตั้งแตเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลบางนายสีกับตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลของ
ตําบลบางมวงจนจดปากอาวแหลมปอมบริเวณหมูที่ ๒ บานน้าํ เค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา
เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา
ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา แนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะคอเขา ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกบริเวณหมูที่ ๒ บานนอกนา ตําบลเกาะคอเขา
อําเภอตะกั่วปา เสนตรงที่ลากตอจากจุดดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก
ของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี บริเวณหมูที่ ๑ บานทุงดาบ แนวชายฝงทะเล
ดานตะวันตกของเกาะพระทอง ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝงทะเลดาน
ตะวันตกบริเวณหมูที่ ๔ บานปากจก ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี เสนตรงที่ลากตอจากจุด
ดังกลาวไปจนจดดานใตสดุ ของแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะระบริเวณบานอาวกุนงิ่ ตําบล
เกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี แนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะระ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ชายฝงทะเลจนจดปลายแหลมเกียง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี เสนตรงที่ลากตอจากจุด
ดังกลาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดแนวชายฝงทะเลบริเวณเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง
(๒) พื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในทองที่ตําบลลําแกน ตําบลทุงมะพราว ตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง และตําบล
เกาะยาวนอย ตําบลเกาะยาวใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว
(๓) พื้นที่ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้ ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลโคกกลอย ตําบลหลอยูง ตําบลทาอยู ตําบล
กะไหล ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง ตําบลตากแดด ตําบลถ้ําน้ําผุด ตําบลทายชาง ตําบลปากอ
ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา และตําบลถ้ําทองหลาง ตําบลโคกเจริญ ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
ดานตะวันออก จดแนวเขตพืน้ ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันออก
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองพังงา
กับอําเภอเกาะยาว เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอตะกั่วทุงกับอําเภอเกาะยาว และแนวเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับ
จังหวัดภูเก็ต
ดานตะวันตก
จดบริเวณที่ ๓ บริเวณตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง
บริเวณที่ ๓ เขตพืน้ ที่คุมครองเพื่อการวางไขของเตาทะเล ไดแก
(๑) พื้นที่บริเวณชายหาดดานตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอคุระบุรี เริ่มจากหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนสุดเขตหมูท ี่ ๑ บานทุงดาบ

๕
(๒) พื้นที่บริเวณชายหาดเริม่ จากเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําแกน
กับตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง ไปทางทิศใตจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
พังงากับจังหวัดภูเก็ต
บริเวณที่ ๔ ไดแก พืน้ ที่อําเภอเกาะยาว ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๕ เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไดแก พืน้ ที่ภายใน
บริเวณที่วัดจากเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔
ฟากตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ ไปจนจดแนวที่น้ําทะเลลงต่าํ สุดตามปกติ
ทางธรรมชาติ ในทองทีต่ ําบลบางมวงและตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา
บริเวณที่ ๖ ไดแก พืน้ ที่นอกเหนือจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๕
ขอ ๓ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑
(ก) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ
การลวงล้ําที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล
(ค) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทํา
ใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูกทําลาย
หรือเสียหาย เชน การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือในแนว
ปะการัง เวนแตเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการของรัฐที่มคี วามจําเปนตามที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอมและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หรือเปนการกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง
(ง) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสกี และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด
(จ) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กาํ หนดในบัญชีทายประกาศนี้
เวนแตเปนการจับหรือการครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ การคุมครอง
การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง การจําหนาย หรือกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจาก
กรมประมง หรือการครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนาย
ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดพังงา แลวแตกรณี
(ฉ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให
เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ
ดําเนินการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร

๖
(๒) ภายในบริเวณที่ ๒
(ก) การทําเหมือง เวนแตพื้นที่ทคี่ ณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหดาํ เนินการได
(ข) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการคา
(ค) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ หรือมีความจําเปนเพือ่ กิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ง) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทไี่ ดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(จ) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือ
เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและไดจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชือ่
กับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และ
ตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม
(๓) ภายในบริเวณที่ ๓
(ก) การขุด ถม หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณชายหาด ที่กอใหเกิดอันตราย
หรือมีผลกระทบ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลายหรือทําใหเสียหาย
(ข) เก็บ หา นําออกไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตรายตอ
เตาทะเลและไขเตาทะเล
(ค) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดอันตรายหรือมีผลกระทบในทางการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่จากลักษณะตามธรรมชาติ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของ
เตาทะเลถูกทําลายหรือเสียหาย เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร
(๔) ภายในบริเวณที่ ๔
(ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบหรือมีความจําเปนเพือ่ กิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ
การลวงล้ําที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทไี่ ดผานการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(ง) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือ
เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและไดจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชือ่
กับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และ
ตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยูเดิม

๗
(จ) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนว
ทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นา จะเปนอันตรายแกบุคคลอืน่ หรือ
ทรัพยของผูอื่น รวมทั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เกินรอยละสามสิบหา
(ฉ) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิม
หรือทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะ
ไมถาวร
(ช) การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ
(ซ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให
เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ
ดําเนินการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร
(๕) ภายในบริเวณที่ ๕
(ก) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึง่ ทําใหแหลงน้าํ สาธารณะตื้นเขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทาง หรือทําใหแหลงน้ํานัน้ ไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทไี่ ดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(ค) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนว
ทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นา จะเปนอันตรายแกบุคคลอืน่ หรือ
ทรัพยของผูอื่น รวมทั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เกินรอยละสามสิบหา
(ง) การกระทําใด ๆ ทีก่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิม
หรือทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะ
ไมถาวร
(จ) การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ
(๖) ภายในบริเวณที่ ๖
(ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๘
(ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเลี้ยงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ
การลวงล้ําที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
(ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทไี่ ดผานการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(ง) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของ
แนวทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นทีใ่ กลเคียง หรือในลักษณะทีน่ าจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น
หรือทรัพยของผูอื่น รวมทั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เกินรอยละสามสิบหา
(จ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให
เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ
ดําเนินการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร
ในกรณีที่ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ไดรับอนุญาตในบริเวณที่ ๔
บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๖ ติดตั้งหรือสรางขึ้นเหนือที่สาธารณะ ตองมีขนาดไมเกิน ๑ ตารางเมตร
หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม และมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร กรณีที่ตดิ ตั้งหรือ
สรางขึ้นเหนือที่เอกชน ใหมรี ะยะหางจากที่สาธารณะในแนวราบบนพืน้ ดินและในอากาศอยางนอย
สองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
ขอ ๔ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ
เปนอาคารหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ประเภทซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเครื่องจักร
ไมเกิน ๒๐๐ แรงมา และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
ชุมชน โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน แตการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหกระทําได ทั้งนี้ ใหกอสรางไดเฉพาะ
ในบริเวณพื้นที่เดิมเทานัน้
(๒) อาคารเลีย้ งสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือกิจการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา หรือที่กอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

๙
(๓) ฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสรางทดแทนของเดิมในพืน้ ที่เดิม พรอมดวย
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางและอาคารประกอบของ
ระบบดังกลาว
(๔) สุสาน เวนแตเปนกรณีที่ไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิมที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว
ใหกอสรางใหมได แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอ ยกวา ๑,๐๐๐ เมตร และมีระยะหาง
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร
(๕) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานทีใ่ ชกาซ และสถานทีจ่ ําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๖) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพัก
ตั้งแต ๘๐ หอง ขึ้นไป ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๔ ใหสรางไดไมเกิน ๓๐ หอง
(๗) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในทีด่ นิ แปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใช
ประโยชนเพื่อใหบริการที่พกั เปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวา ระยะสั้นหรือระยะยาว
โดยมีคา ตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน ๓๐ หอง
ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๖ และกรณีที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดําเนินการในเขต
อุทยานแหงชาติภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
ขอ ๕ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคารหรือจะ
ดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ ในพื้นที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และระเบียบปฏิบตั ิที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๔๖
(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
ใหจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้ งตน
(ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจาํ นวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง
ถึง ๗๙ หอง
(ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวน
หองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ค) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน
ไปใชประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาว
โดยมีคา ตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง
ถึง ๗๙ หอง
(ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคา งคืนตั้งแต
๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง

๑๐
(จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชยที่มี
จํานวนทีด่ ินแปลงยอยตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร
(ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการ
กําจัดไมเกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(ช) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส
แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส
(ซ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตัง้ แตสองชองเดินรถขึ้นไปทีก่ อสราง
บนพื้นดินที่มคี วามลาดชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง
๑,๕๐๐ เมตร
(๒) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
(ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภท
ตาง ๆ ที่มีขนาดเกินกวาที่กาํ หนดไวใน (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ข) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีระยะหาง
จากแนวชายฝง ทะเลนอยกวา ๕๐ เมตร
(ค) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
ในกรณีที่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการใด ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอ
รายงานตามทีก่ ําหนดในวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครอง
สิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อทําหนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบตั ิการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ นายอําเภอที่เกี่ยวของ
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูในพื้นทีไ่ มเกินสามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ

๑๑
กรรมการตามวรรคสองใหผวู าราชการจังหวัดพังงาเปนผูเ สนอชื่อตอรัฐมนตรีภายใน
หกสิบวันนับแตวันทีป่ ระกาศนี้ใชบงั คับ
ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพืน้ ที่ตามขอ ๒ จัดทําแผนงาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหชุมชนในทองถิ่น
มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(๒) แผนงานการเผยแพรความรูและการประชาสัมพันธใหแกชุมชนในทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ
แผนงานของทองถิ่นนั้น
แผนงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั ความเห็นชอบ
ใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ ๖ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟน ฟูและบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ ๒ ใหจังหวัดมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหมีการฟน ฟูและบํารุงรักษาพื้นทีป่ าชายเลนที่มสี ภาพรกรางวางเปลา
หรือเลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการ
ปาชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหพื้นที่นั้นฟน คืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพื่อเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามขอ ๖
(๒) ดําเนินการจัดระเบียบชายหาดบริเวณแหลงทองเที่ยว เพื่อดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่น และไมกอใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๖
ขอ ๙ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
เรื่องใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการ
ที่ดีกวาในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กาํ หนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมทีก่ ําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ ๑๐ ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ
ในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ปฏิบตั ิการใหเปนไปตามมาตรการคุม ครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้

๑๒
ขอ ๑๑ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดทีต่ องหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓
และขอ ๔ ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้นกําหนด
ระยะเวลาทีไ่ ดรับอนุญาต ทัง้ นี้ มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มขึ้นหรือนอกเหนือ
จากที่ไดรับอนุญาตไวแลว
ในกรณีที่ผไู ดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินการนัน้ ตอไปภายหลัง
สิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือยืน่ คําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนัน้
แลวแตกรณี
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
ขอ ๑๒ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามประกาศนี้ แตหา มดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวให
เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามทีก่ ําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๓ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ
นั้นกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัตติ ามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ประกาศนี้ไมได
ขอ ๑๔ ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนบั แตวนั ที่ประกาศมีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําเนาถูกตอง

(นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน)
ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550

บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง
อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับที่
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รายชื่อ
Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma
Antennariidae
ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae
Apogonidae
ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae
Balistidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Abalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Sufflamen
Batrachoididae
ปลาคางคกทุกชนิดในวงศ (Family) Batrachoididae
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes

กําหนดขนาด
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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รายชื่อ
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarlas
Carapidae
ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family)
Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Ephippidae
ปลาหูชางทุกชนิดในสกุล (Genus) Platax
Gobiidae
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Exvrias
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis

กําหนดขนาด

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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รายชื่อ
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล(Genus) Gobiodon
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstla
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Haemulidae
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Kuhliidae
ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus
Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในวงศ (Family) Monacanthidae
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

กําหนดขนาด

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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กําหนดขนาด

Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family)
Pomacentridae
Pristidae
ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops
Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae
Serranidae
ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลากะรัง ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ดอกแดงชนิด Epinephelus coioides
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รายชื่อ
Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectropomus
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
ปลากะรังหางวงเดือนทุกชนิดในสกุล (Genus) Variola
Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae
Sphyrnidae
ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum
Syngnathidae
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus
Tetraodontidae
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster
Torpedinidae
ปลากระเบนไฟฟาทุกชนิดในวงศ (Family) Torpedinidae
Toxotidae
ปลาเสือพนน้ําทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae
Tripterygiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus comutus

กําหนดขนาด

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

